


آشنایی با جشنواره شهید مطهري و شیوه  
تدوین فرآیندهاي آموزشی

)فعالیت هاي نوآورانه(

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه 
  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی



 جشنواره رازي آشنا هستید؟آیا با
   آیا فعالیتهاي آموزشی نیز همانند فعالیتهاي پژوهشی ارزشمند

هستند؟
آیا فعالیتهاي ارزشمند آموزشی شایسته تقدیر هستند؟
آیا از فعالیتهاي ارزشمند به نحو مطلوبی تقدیر می شود؟
 جشنواره آموزشی شهید مطهري





:  اهداف جشنواره
آموزشی معزز اساتید ارزشمند زحمات به نهادن ارج )الف 

کشور
دانشگاهی مطلوب فرآیندهاي شناسایی )ب
ها دانشگاه در آموزشی جاري فرآیندهاي ارتقاء )ج
لوازم و ها دستگاه و تجهیزات فرآیندها، اصالح ابداع، )د 

آموزشی کمک
ها دانشگاه در اجرا حال در آموزشی فرآیندهاي به توجه)ه  

آنها از قدردانی منظور کشوربه عالی آموزش موسسات و
معرفی و آموزشی جدید فرآیندهاي طراحی و شناسایی )و 

کشور و دانشگاه سطح در الگو عنوان به آن



):  ادامه(اهداف جشنواره
اساتید تر گسترده حضور جهت علمی مناسب فضاي ایجاد )ز 

 یا کتب در جهانی استناد مورد دانش و علم تولید در
نشریات

کشور سطح در علم تولید در سالم رقابت فضاي ایجاد )ح
و ها دانشگاه اساتید براي شغلی جدید هاي فرصت ایجاد )ط 

آموزشی کمک و آموزشی موسسات
جذب جهت آموزشی فرآیندهاي براي بازار ایجاد )ي 

علم تولید درراستاي گذاري سرمایه هدایت و سرمایه
آموزشی خدمات تبادل و ارائه براي بازار ایجاد )ك
وزارت سطح در ها دانشگاه هاي شایستگی معرفی )ل 

کشور پزشکی علوم هاي دانشگاه و بهداشت



مزایایی شرکت در جشنواره
کشوري برتر فرآیندهاي براي تشویقی پایه یک
آموزشی امتیازات اعطاء
مطالعاتی، هاي فرصت( نقدي غیر و نقدي جوایز  

)...و ها کنگره در شرکت
اعضاي جذب هاي فراخوان در شرکت براي امتیاز  

علمی هیأت
استخدامی وضعیت تبدیل و علمی هیأت اعضاي ارتقاء











:  فرآیندهاي آموزشی
و اختراعات ،ابداعات یا متداول و معمول  هاي فعالیت تمامی  

  فرآیندهاي از اعم پزشکی آموزش زمینه در ها نوآوري
.شود آموزشی سیستم در تغییر به منجر که یاددهی و یادگیري

و نگارش یافته سازمان و منظم روش آموزشی فرآیند  
 زمان طول در علمی هیات اعضاي تجربیات مستندسازي

  بهره آنها از بتوانند نیز دیگران باشد،تا می تدریس به اشتغال
  شواهد ایجاد و بیشتر هاي پژوهش  براي زمینه و شده مند

.گردد فراهم پزشکی علوم آموزش حوزه در معتبر
خدمات داد برون و کیفیت بتواند باید آموزشی فرایند  

.نماید متعالی یا اصالح را آموزشی



 اعضاء از یک هر دانشگاه سطح در دانشگاهی؛ درون مرحله
  می معرفی گروه به را آموزشی  فرآیندهاي علمی هیأت
  .گردد رقابت میدان وارد گروه تائید از پس تا نمایند

 کشوري رقابت میدان وارد دانشگاهی منتخب فرآیندهاي
 رتبه و کشوري داوري هیأت در نمرات اخذ از پس و شده
  و علمی هاي ارزش جوایز، سوم تا اول فرآیندهاي به بندي

.گرفت خواهد تعلق ... و مطالعاتی هاي فرصت

:جشنواره روند برگزاري 



: دبیرخانه دائمی جشنواره
 آموش توسعه مرکز در جشنواره دائمی دبیرخانه

)EDC( بر را زیر وظایف و باشد می مستقر دانشگاه 
:دارد عهده

 گروه ،ها دانشکده از آموزشی فرآیندهاي فراخوان -1
 دانشگاه علمی هیأت اعضاي و آموزشی هاي

  آموزشی جشنواره هاي کمیته با هماهنگی -2
  کمیته و اجرایی کمیته جلسات تشکیل و هماهنگی -3

جشنواره دانشگاهی علمی
  اجرایی و تبلیغاتی امور بر نظارت و هماهنگی -4

جشنواره



:کمیته دانشگاهی جشنواره آموزشی
اعضاي هیأت علمی و گروه هاي فرآیندهاي آموزشی این کمیته 

جمع آوري، بررسی و پـس از داروي هـاي   آموزشی دانشکده را 
ارسـال  وزارت بهداشت مستقر در دبیرخانه دائمی انجام شده به 

.نمایدمی 



:دانشگاهیاعضاي کمیته 
 رئیس جشنوارهبه عنوان رئیس دانشگاه
 دبیر جشنوارهبه عنوان معاونت آموزشی دانشگاه
    بـه  مدیر مرکز مطالعات و توسعه آمـوزش پزشـکی دانشـگاه

دانشگاهی مسئول دبیرخانه جشنوارهعنوان 
 معرفـی معاونـت آموزشـی و    با اعضاء هیأت علمی تعدادي  از

انتخاب ریاست دانشگاه
رشته مربوط به فرآیند برتر  دانشجویان ممتاز  یک نفر از

معرفی شده به انتخاب دبیر



کمیته علمی کشوري جشنواره
 رئیس عنوان به بهداشت وزارت آموزشی معاونت
رئیس نایب عنوان به علمی هیات امور مرکز رئیس
پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز رئیس
 معاونت انتخاب به تمامی استاد مرتبه با اساتید از تن سه 

.باشند داشته تبحر آموزش زمینه در که آموزشی
هیات امور مرکز رئیس انتخاب به دبیر عنوان به نفر یک  

علمی
5 آموزشی معاون انتخاب به آموزشی معاونین از نفر
آموزشی معاونت انتخاب به ممتاز فراگیران از نفر دو
 عمومی، پزشک تخصصی، پزشکی هاي دبیرخانه دبیران  

و داروسازي بهداشت، و پایه علوم دندانپزشکی،



تعاریف
 از یک هر توسط شده معرفی آموزشی فرآیند بهترین به :برتر فرآیند

 تائید به که شود می گفته حقوقی یا حقیقی اشخاص یا علمی هیأت اعضاء
.باشد رسیده مربوطه گروه

 علمی کمیته منتخب برتر فرآیندهاي به  :دانشگاهی مطلوب فرآیند
 می گفته باشد )استانداردها( انتظار مورد هاي حداقل داراي که دانشگاهی

 را کشوري جشنواره سطح در رقابت و حضور اجازه فرآیندها این .شود
.داشت خواهند
 بین از که علمی کمیته منتخب فرآیندهاي به :کشوري مطلوب فرآیند

 این .شود می گفته شوند، می انتخاب دانشگاهی مطلوب فرآیندهاي
.شد خواهند ترویج و معرفی کشوري سطح در الگو عنوان به فرآیندها



عرصه یا موقعیت آموزشی
درسی هاي کالس
 آموزشی هايکارگاه
 بالینی و پایه علوم گوناگون هاي آزمایشگاه
بالینی مهارتهاي مراکز یا آزمایشگاه
صبحگاهی گزارش
 درون آموزشی هاي کنفرانس مانند آموزشی هاي کنفرانس 

 آموزش هاي کنفرانس و کشوري دانشگاهی، و گروهی
... و کالب ژورنال بیمارستان، درون هاي کنفرانس مداوم،



)ادامه(عرصه یا موقعیت آموزشی
بالینی بخشهاي راند
 سرپایی آموزش
جامعه و خدمات ارائه نظام مختلف هاي عرصه در آموزش  

 اماکن ها، کارخانه بهداشتی، هاي فیلد در آموزش مانند
... و مدارس بهداشتی،

هاي آموزش انواع سایر و الکترونیکی آموزش فعالیتهاي 
حضوري غیر و حضوري



شرایط ورود به جشنواره
گردد یادگیري بهبود به منجر که آموزشی فعالیت.
باشد جشنواره اهداف راستاي در.
یا گواهی( باشد نشده معرفی قبلی هاي جشنواره در 

.)باشد نکرده دریافت تقدیرنامه
اکثریت یا همه که روتین متد یک( باشد داشته نوآوري  

).نباشد دهند می قرار استفاده مورد مدرسان
باشد شده اجرا نیمسال یک حداقل.



)ادامه(شرایط ورود به جشنواره
داشته فرآیند اجراي بر مبنی دانشکده طرف از تاییدیه  

 .باشد
اجرا نیمسال دریک اگر ابداعات و اختراعات مورد در  

  به آموزش براي آموزشی ابداع یک از و باشد شده
 فرآیند عنوان به باشد، شده استفاده دانشجویان

.شود می محسوب



فرمت قبلی ارسال فرایندها



فرمت جدید ارسال فرایندها



راهنماي تدوین فعالیت هاي نوآورانه 
آموزشی 



:فعالیت نوآورانهعنوان  -1
می را دقت بیشترین که است مواردي مهمترین از یکی  

.طلبد
  :مثال
ارتقاء .......
طراحی .....
فرایند ....
تدوین....
بازنگري...
و...



:توجه می باشندقابل نکات زیر در انتخاب عنوان 

عنوان بایستی دقیق و رسا باشد.

 باشد که نکات اصلی و عمده هدف اصلی را در اي عنوان بایستی جمله
.بر داشته باشد

از نظر جمله بندي و رعایت قواعد دستوري صحیح باشد .
 پرهیز شودنا آشنا و اصطالحات  از بکار بردن عالئم  .
فاقد کلمات اضافی بوده و به طور روشن و واضح تنظیم شود  .
 کندبه طور کلی هدف اصلی  را بیان.

حتی المقدور شعار جشنواره در عنوان گنجانده شود.

عنوان جذاب باشد.



:مثال
مقرارتبرنامه درسی آموزش اخالق و قوانین و بازنگري : عنوان

حرفه اينو به سمت آموزش اخالق و قوانین دریچه اي : عنوان بهتر

اپیکال شبیه سازي جراحی پري : عنوان 
شبیه سازي با استفاده از سر گوسفند ذبح شده مدلی مطلوب براي شـبیه  : عنوان بهتر

سازي جراحی پري اپیکال 
 

بخش آموزشی روانپزشکی جامعه نگرراه اندازي :  عنوان فرآیند
از درمانگاه تا زندان بازگشت به آموزش جامعه نگر روانپزشکی :  عنوان بهتر

 استفاده از روش بازاندیشی بر اساس آموزه هاي دینی براي پرورش تفکر خالق در
دانشجویان پرستاري

 براي پرورش تفکر نقادانه دانشجویان پرستاري بر اساس ” بازاندیشی"استفاده از
"حاسبوا أنفسکم قبل أن تحاسبوا"آموزه هاي دینی 



:هاي جشنوارهحیطه 
تدوین برنامه و بازنگري برنامه هاي آموزشی□ 
روشها و تکنیک هاي آموزشی□  
سنجش و ارزشیابی و اثربخشی آموزشی□  
مرجعیت ، رهبري  و مدیریت آموزشی□ 
تربیتی  و اجتماعی امورمشاوره و راهنمائی و فعالیتهاي فرهنگی و □ 
محصوالت آموزشی□ 

:    نوآوريحیطه 
می  این قسمت بایستی ذکر گردد که فرآیند شامل کدامیک از حیطه هاي جشنواره در 

:گردد



:صاحبان فعالیت هاي نوآورانه
صاحبان فعالیت نوآورانه  /نام صاحب 

نام همکاران  

رشته                                      /دانشگاه            دانشکده                     گروه: محل انجام فعالیت 
مقطع تحصیلی                    

تاریخ شروع                        تاریخ پایان :  زمان اجرا مدت 



):فرآیندمدت اجراي (اجراء تاریخ 
که معموالً . به تاریخ آغاز فرایند اطالق می گردد: فرایندتاریخ اجراي 

.به صورت ماه و سال اعالم می گردد
1393اردیبهشت : مثال

  :فرآیندمدت اجراي 
 معموالً که باشد می آن پایان تا اجرا مرحله آغاز میان زمانی فاصله
  .شود می تحصیلی هاي نیمسال شامل
 نیمسال  یک حداقل بایستی کشوري مرحله به فرآیند ارسال جهت

.باشد گذشته فرآیند اجراي از تحصیلی
  تحصیلی نیمسال دو :مثال



هدف کلی
آنجا در تا جاست، بدان رسیدن قصد که است اي نقطه هدف  

.پرداخت داوري به
است سوال این به پاسخ درصدد:

 می خواهید چه انجام دهید؟
که تفاوت این با است فرآیند عنوان همان واقع در کلی هدف  

  کاربرد و معنی که »تعیین« مثل اندازه گیري قابل هاي لغت با
.شود می شروع دارند، واضحتري و دقیق



اهداف اختصاصی
: مالك هاي اهداف خوب

 ،مشخص و معین روشن 
 مختصر و کوتاه مشخص، حدود داشتن 
 بودن اختصاصی
گیري اندازه قابل
بودن بینانه واقع
 خوب و مناسب تعریف( بودن فهم قابل(  
 موجود هاي نظریه و ها تئوري اساس بر بیان 
 باشد کلی هدف راستاي در



: توجه به نکات زیر در تدوین بیان مساله ضروري است
آن وسعت و ابعاد تبیین ، موضوع بنیادي توضیح ( مساله تعریف ( 

جدید اطالعات و علمی منابع بر تاکید با ( مساله اهمیت ( 

جدید اطالعات و علمی منابع بر تاکید با ( موجود حلهاي راه ( 

مشکل تداوم از ناشی عوارض مثل ( اجرا لزوم ( 

اهداف به کلی اي اشاره با همراه شود انجام خواهد می آنچه به اشاره 
 . مطالعه مورد جمعیت و

سنجی نیاز و نیاز دربردارنده

: بیان مسأله



نیازسنجی



: نیاز سنجی
  .نیازهاست شناسایی برنامه، هر طراحی در گام اولین

 از بخش کدام و کجاست در مشکل که شود می مشخص نیازسنجی با
  .دارد مداخله نوع کدام به نیاز مشکل

  وضع علمی روشهاي از استفاده با باید آموزشی فرآیند یک اجراي از قبل
 از استفاده با دو این میان خالء و شده مقایسه مطلوب وضع با موجود

.شود می پر مؤثر آموزشی فرآیندهاي
  بیان بخش امتیاز از نیمی آموزشی فرآیندهاي داوري در بخش این

.است داده اختصاص خود به را مسأله



نیازسنجی
نیست آسان همیشه آموزشی نیازهاي تشخیص.
: نیاز تشخیص براي پیشنهادي هاي روش 

 استاندارد با آموزشی نتایج و فرایند :استاندارد با مقایسه – 1
.شود می مقایسه



نیازسنجی
 که خصوصی به هاي دانش و ها مهارت :شغلی نیازهاي برآورد -2

.است دانشجو اي حرفه آینده وظیفه شرح با مناسب
 برنامه بخشی اثر :آموزشی هاي برنامه وتحلیل هزیتج – 3

 تحلیل و تجزیه اهداف به رسیدن در آن موفقیت و آموزشی
.گردد مشخص داشت وجود انحرافی اگر و شود



نیازسنجی
 به بردن پی جهت دانشجویان از سوال :دانشجویان در تحقیق -4

 از براي آنها به باید آنچه و اند داشته کارشان در که مشکالتی
.شود داده آموزش مشکل بردن بین

 به بردن پی جهت پژوهش :آموزش نفعان ذي در تحقیق -5
  اساتید، دانشجویان، دیدگاه از دانشجویان آموزشی مشکالت
 بالینی، آموزش مدیران و مسئوالن مددجویان، و بیماران
.... و بالینی کارکنان



، مرور )باذکررفرانس ( مرور تجربیات و شواهد خارجی : متونبررسی 
در این بخش سوابق اجرائی این نوآوري در ( تجربیات و شواهد داخلی 

)  دانشگاه وکشور بطور کامل با ذکر رفرانس ذکر شود

 استفاده و محققین سایر با تماس خارجی، و داخلی مجالت کتب، به مراجعه
  خارجی و داخلی الکترونیک هاي بانک از

 عنوان، :فرآیند مختلف هاي بخش در دیگران تجربیات از استفاده هدف
...و متدولوژي نیازسنجی، مسأله، بیان

 سپس پرداخت، کلی موضوعات ارائه به ابتدا باید مبحث این نگارش در
  .داد شرح اختصاصی طور به را نظر مورد موضوع منطقی روند یک طی



آماده سازي، چگونگی تجزیه و تحلیل موقعیت و (: روش اجراء
)تطبیق متدولوژي ، اجرا  و ارزشیابی را در این بخش بنویسید 

 در که است این داد پاسخ آن به بایستی بخش این در که سواالتی
 چه شما "  ”؟چگونه و شده استفاده ابزاري چه از " فرآیند این

  "چگونه؟ و اید کرده

 داده توضیح شده استفاده هاي روش و ابزارها باید بخش این در
.شود



مواد
اید؟از چه استفاده کرده 
ترتیب منطقی 

چه؟
کجا؟
چه موقع؟
 مقدار؟چه

روشها
اید؟چه کرده 

ترتیب منطقی
چگونه؟
 ،زمان، اندازه، انواع
شرایط و غیره

مواد و روشها



شیوه هاي تعامل با محیط  
:در این بخش موارد ذیل را ذکرکنید: توجه

دوره هاي آموزشی در جهت انتقال نوآوريبرگزاري •  
در کنگره ها و جشنواره هاپذیرش •  
مقاالت / پاورپوینت  /CDهاي نشر نوآوري اعم از شیوه •  

راهنما/ کتاب/تارنما/داخلی یا خارجی
تعمیم نوآوري در اماکن دیگر و نتایج آنهاشواهد •  
مشتریان یا فراگیران/همکاران / خبرگاننقد •  



نتایج حاصل از این فعالیت و این که فعالیت ارائه شده چگونه موفق شده 
. بنویسید است به اهداف خود دست یابد را 

:در این بخش موارد ذیل را ذکرکنید: توجه
از اهداف ویژه  هر یک براي دستیابی به اهداف  شواهد •

به تفکیک 
مشتریان/فراگیران رضایتمنديمیزان •
براي آینده پیشنهاداتو قوت و ضعف نقاط •



سطح نوآوري  
است گرفته صورت بار اولین براي آموزشی گروه سطح در 

.است گرفته صورت بار اولین براي دانشکده سطح در 

.است گرفته صورت بار اولین براي دانشگاه سطح در 

.است گرفته صورت بار اولین براي کشور سطح در 

.است گرفته صورت بار اولین براي دنیا در 



 پزشکیفرم ارزشیابی فعالیتهاي نوآورانه آموزش 
)داوران (

 :فرآیند پذیرش عدم شرایط
 هیات اعضاي با مرتبط آموزش حوزه از خارج هايفعالیت  

  پزشکی علوم فراگیران هايرده از یکی یا علمی
)undergraduate،postgraduateو CPD(.
کشوري فرایند عنوان به گذشته هاي دوره در که فرایندي  

.است گرفته قرار تقدیر مورد و شناسایی
دارند پردازي نظریه ماهیت صرفا که هایی طرح.
اصالح نه و دارند علم تولید ماهیت که آموزشی هايپژوهش 

.هادانشگاه در مستقر آموزشی روندهاي



 پزشکیفرم ارزشیابی فعالیتهاي نوآورانه آموزش 
ادامه: )داوران (

براي فرایندهایی که  (اجراي کمتر از شش ماه دارند مدت •
) اجراي مستمر دارند

براي فرایندهایی که اجراي  (دو بار انجام نشده اند حداقل •
) مکرر دارند

فرایندهایی که ماهیتا اجراي  (مرجع ذي صالح نشده اند مصوب •
یک باره دارند ولی تاثیر مستمر دارند مانند برنامه هاي  

) گذاريآموزشی یا سندهاي سیاست 



)داوران (پزشکیفرم ارزشیابی فعالیتهاي نوآورانه آموزش 
.دارد روشن و مشخص هدف.1

خیر بلی 
  .است شده انجام متون بر مرور فرایند انجام براي.2

خیر بلی 
.است شده استفاده اهداف با منطبق و مناسب مندي روش از.3

خیر بلی 
  اند؟ آمده دست به نظر مورد اهداف.4

خیر بلی 
  .است گرفته قرار دیگران اختیار در مناسبی شکل به فرایند.5

خیر بلی 
  .است گرفته قرار مجریان توسط نقد مورد فرایند.6

خیر بلی 



شاخصهاي ارزیابی فرایندها نو آوري هاي آموزشی
معتبر آموزشی اصول و منابع بر بودن مبتنی :بودن معتبر  

.المللی بین یا داخلی
 ارزشیابی و اجرا مراحل از مستندات داشتن :بودن مستند
 اثربخشی و برکارایی مبتنی معتبر شواهد داشتن :بخشی اثر  

.دیگران براي دستاورد اجراي قابلیت ویا آموزشی فرآیند
 اجراي سابقه تحصیلی سال نیم یک حداقل :داشتن استمرار  

.حاضر حال در فعالیت استمرار و مستند



)ادامه(شاخصهاي ارزیابی فرایندها نو آوري هاي آموزشی
و محتوا ، چارچوب نظر از فعالیت بودن تکراري غیر :نوآوري  

  در اصالح و نوآوري مهم هاي جنبه داشتن یا و اجرا شیوه
.قبلی محصوالت و فرآیندها

با شده ارائه آموزشی دستاورد یا فعالیت تطابق :مقبولیت 
 هیات اعضاي ( دانشگاهها و جامعه نیازهاي و فرهنگ ارزشها،

) مشتریان سایر و دانشجویان ، علمی
گروهها بین و گروهی درون همکاري ترویج
 واحد تعداد و فراگیر تعداد
توجه قابل نتایج حصول نظر؛ مورد فعالیت نوع با متناسب
بازبینی و پزشکی آموزش ي جامعه به فعالیت مؤثر ي ارائه



چند نکته
مسأله بیان اول پاراگراف و عنوان در جشنواره شعار گنجاندن
در ها آن کاربردن به و پزشکی آموزش هاي واژه با آشنایی 

فرآیند نگارش
آموزشی تکنولوژي اصول با آشنایی
فرآیند به دانشگاهی فرا نگاه
موجود مشکالت بر مبتنی فرآیند طراحی
فرآیند طراحی براي کارورزي و کارآموزي باالي قابلیت 

آموزشی
فرآیند جذاب و دقیق صحیح، نگارش



چند نکته
ممکن :تخصصی بسیار مطالب و اصطالحات از استفاده عدم  

.نشود پذیرفته فرآیند و نشوند موضوع متوجه داوران است
برتر فرآیند یک عنوان به است ممکن موضوعات ترین ساده  

.شود انتخاب
فرآیند نگارش در پزشکی آموزش بر تأکید و توجه
آموزشی معاونت نظر مورد روز موضوعات بر تأکید و توجه 

فرآیند نگارش در بهداشت وزارت
و صاحبنظر افراد گروه، همکاران توسط فرآیند نقد  

آن اصالح و EDC کارشناسان



چند نکته
 و پژوهشی طرح قالب در نظر مورد فرآیند ارائه در سعی

آن از حاصل )مقاالت(مقاله ارائه و چاپ سپس
  صورتجلسات، فیلم، عکس، تهیه :فرآیند سازي مستند اهمیت

  وب ها، فعالیت نمونه ها، داده آوري جمع هاي فرم مکاتبات،
...و اخبار ها، تأییدیه افزار، نرم سایت،
 به فرآیند اجراي زمان در که اي ایده هر نمودن یادداشت
  بار چندین فرآیند اجراي حین در است ممکن :آید می ذهنتان

.گیرد صورت اصالحات



چند نکته
 ...و شکل چارت، نمودار، جدول، از موضوع پیچیدگی صورت در

.نمایید استفاده
 ،)اشتباه(نویسیم می را هدف فرآیند اجراي از پس اوقات گاهی

  ها یافته و کار انجام روش با اهداف باشید داشته توجه
.باشد داشته همخوانی

 :نکنید موکول آخر روزهاي و ها هفته به را فرآیند نوشتن
.دارد کافی دقت و زمان به نیاز خوب، فرآیند نوشتن



با تشکر از توجه شما


